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Virksomheder på
jagt efter
vækst

Opkøb. Firma, der
sælger olielamper,
vil vokse via opkøb.
Første køb er en
lokal konkurrent,
der gør at The
Bar Brand bliver
Europas største.

Henrik Kobberup, der ejer The
Bar Brand, har overtaget det
konkurrerende firma Light
Company, men opkøbene
stopper ikke her, forudser han.
Næste gang bliver han dog nødt
til at se mod udlandet, da der
ikke længere er intressante
opkøbsemner i Danmark.
Foto: Johan Gadegaard.
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Med opkøbet bliver The Bar to firmaer skal slås sammen
overtaget konkurrende lokale virkBrand en af Europas største under navnet The Bar Brand.
»Vi regner med at opnå syindenfor
branchen
med ekssomheder
i jagten
på vækst.

nergieffekt indenfor blandt
andet administration og indkøb. Men vi tager det stille og
roligt i begyndelsen,« siger
Henrik Kobberup, der også
står bag blandt andet forlystelsescentret Wild’n Fun.
The Bar Brand, der har otte
år på bagen, har seks ansatte,

mens Light Company har to
ansatte.
Opkøbet af Light Company
er dog kun en begyndelse for
The Bar Brand, der allerede
har planer om flere opkøb.

Flere opkøb på vej
»Lige nu skal vi have de to

»

Vi har fulgt virksomheden i de seneste år og er
imponeret over den omsætning, som Light Company
har formået at skabe på forholdsvis kort tid. Det lå lige for
at overtage den, da vi har haft et godt forhold, og deres ejere
gerne vil koncentrere sig om de andre aktiviteter.

HENRIK KOBBERUP, The Bar Brand.

slået sammen til én og have
det til at fungere, men så er vi
åbne for flere opkøb, hvis ellers de rette muligheder viser
sig,« siger Thomas Christensen, der er direktør på konsulentbasis i The Bar Brand.
Han forudser, at næste opkøb bliver i udlandet.
»Der er ikke umiddelbart
noget i Danmark, der er interessant i størrelse. Så der
skal vi på udkig i udlandet,
når det bliver aktuelt,« siger
Thomas Christensen, der mener, at der er nogle oplagte opkøbsmuligheder, der ikke er
så store i størrelsen som The
Bar Brand, men vil supplere
sortimentet fint.
Hverken køber eller sælger ønsker at oplyse prisen
for Light Company.
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Opkøb i Finland og England
ng.Vækst.
betyder, at begge lande overhaler
er.Norge som det største eksportmarked.
Direktøren afviser ikke flere opkøb.
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købt en grossist-virksomhed
i England samt overtaget 25
procent af en grossist- og forretningskæde i Finland.
Anders Lindhardsen, der er
kommerciel direktør og medejer af Creativ Company, fortæller, at der ikke ligger en
strategi bag vokseværket, der
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Holstebro: Hobbyvirksomheden Creativ Company
bliver større.
Udover, at man netop har
udvidet domicilet på Rasmus
Færchs Vej, så har man også

MEGANE OG SCENIC

nu rækker udenfor Danmark.
»Vores engelske forhandler henvendte sig selv til os,
mens vi har henvendt os til
vores partner i Finland, da vi
vidste, at ejeren overvejede et
generationsskifte. Vi vil gerne
vokse på begge markeder, så
det var to oplagte muligheder
for at blive større,« siger han.
Anders Lindhardsen fortæller dog, at man godt kan
forvente flere opkøb fra den
14 år gamle hobbyvirksomhed, der nu har 175 ansatte.
»Alle virksomheder vil gerne finde vækst i øjeblikket,

og nogle gange er det lettere
at købe sig til den vækst i stedet for at udvikle en eksisterende virksomhed. Vi er blevet så store i Danmark, at det
er svært at blive større. Derfor
bliver vi nødt til at se mod udlandet, hvis vi vil være større,
og der er det nogle gange lettere med opkøb,« siger Anders
Lindhardsen.

Største eksportmarkeder
»Vi har ikke storhedsvanvid,
men er der nogle muligheder,
som passer ind i vores virksomhed og har vi råd, så kig-

ger vi på det,« tilføjer direktøren.
Virksomheden Sinelli Oy,
som Creativ Company har
opkøbt i Finland, er den største virksomhed indenfor hobbybranchen i Finland og har
ti hobbybutikker og 70 medarbejdere. I England overtager
Creativ Company fuldstændig Art2Go med tre ansatte,
som sælger kunstner-artikler
til især store skoleleverandører i England.
Hidtil har Norge været
Creativ Companys største
eksportmarked, men med de

to opkøb bliver Finland fremover det største, mens England bliver det næststørste.
Det er en del af købene både i Finland og England, at
parterne ikke røber købsprisen.
»Men vi synes, at vi har
gjort en god handel,« siger
Anders Lindhardsen.
Udover Finland og England
har Creativ Company datterog salgsselskaber i Sverige,
Norge, Tyskland, Holland og
Frankrig.

Creativ Company kan ikke blive større i Danmark,
og kigger derfor mod udlandet i sin søgen efter
vækst. Arkivfoto: Poul Mejls Jensen.

